
 

 

 

   

  

 

 
 

 

Emne 1 Etikk, samhandling og 
kommunikasjon 

Felles emne for 
helsefag 
Planutkast – ferdigstilles juni 2022 



 

Planutkast 

Innledning 
Dette er et foreløpig planutkast for emne 1. Arbeidsgruppen ønsker innspill til det 

videre arbeidet.  

Styringsgruppen har vedtatt at det skal være et felles grunnlagsemne for helsefag 

med omfang på 10 studiepoeng i planene. Anbefalt navn på emnet: Etikk, 

samhandling og kommunikasjon. 

Arbeidsgruppen ønsker tilbakemelding på om innholdet er dekkende, relevant og 

framtidsrettet. Videre ønskes det også tilbakemelding på læringsutbyttebeskrivelser, 

samt selve temaene.  

Svar på arbeidsgruppens spørsmål og kom med skriftlige innspill i dette skjemaet: 

https://forms.office.com/r/ttYzf34610 

Innspillseminar 1. februar 2022 kl. 09:00- 10:30 

Meld deg på her: Emne 1- helseutdanninger   

  

https://forms.office.com/r/ttYzf34610
https://hkdir-no.zoom.us/meeting/register/u5Eucu6rpz0pGtPG-LJajt10zwWCzwzwK1Lf


 

Planutkast 

Emne 1: Etikk, samhandling og kommunikasjon   
   

Emne    Studiepoeng   

   
Etikk, samhandling og kommunikasjon   
   

   
10   

Læringsutbytte    

   
Kunnskaper    
Studenten   

• har kunnskap om vårt verdigrunnlag basert på respekt, likeverd og 
helhetlig menneskesyn og hvordan dette kommer til utrykk gjennom 
relevant lovverk og yrkesutøvelse  

• har kunnskap om etiske og yrkesetiske prinsipp, teorier og dilemma, 
samt etisk refleksjon   

• har generell kunnskap om psykologi og sosiologi 
• har kunnskap om kommunikasjonsteori og samhandling, 

gruppeprosesser og konflikthåndtering  
• har kunnskap om relasjonskompetanse og faglig veiledning 
• har kunnskap om relevant lovverk, menneskerettigheter, offentlige 

relevante dokumenter som regulerer fagfeltet    
• Har kunnskap om helse-, sosial- og oppveksttjenestene i samfunnet 

og deres organisering.   
Ferdigheter    
Studenten   

• gjenkjenner vårt verdigrunnlag basert på respekt, likeverd og helhetlig 
menneskesyn i relevant lovverk og yrkesutøvelse.  

• finner og anvender kunnskap om etiske og yrkesetiske prinsipper/ 
teorier og dilemma som grunnlag for etisk refleksjon rundt praktiske 
problemstillinger.  

• anvender kunnskap om psykologi og sosiologi i sin yrkesutøvelse.  
• anvender kunnskap om relasjonskompetanse og faglig veiledning 
• anvender kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, 

til profesjonell samhandling med barn/unge, bruker/pasient, 
pårørende og kollegaer. 

• finner og henviser til relevant lovverk, menneskerettigheter, forskrift 
eller stortingsmelding som er relevant for yrkesutøvelsen     

• anvender kunnskap om organiseringen av helse-, sosial- og 
oppveksttjenestene i samarbeid og samhandling med 
barn/unge, bruker/pasient, pårørende, kollegaer og 
samarbeidspartnere.  

   

Generell kompetanse    
Studenten    

• har utviklet en etisk forståelse som kommer til uttrykk gjennom 
refleksjon over egen atferd, samt gjennom kommunikasjon og 
samhandling i situasjoner med barn/unge, bruker/pasient, pårørende, 
kollegaer og samarbeidspartnere  
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• kan bygge relasjoner basert på helhetlig menneskesyn, likeverd og 
respekt, slik at barn/unge, bruker/pasient, pårørende, kollegaer og 
samarbeidspartnere opplever trygghet og har tillit til de ulike tjenestene  
• har forståelse for grunnleggende psykologiske og sosiologiske 
begreper og modeller.  
• kan utøve yrket sitt basert på faglig og etisk forsvarlighet. 
• har forståelse for relevant lovverk som regulerer helse-, sosial- og 
oppvekstsektoren. 
• kan henvende seg til og samarbeide med relevante tjenester innenfor 
helse-, sosial- og oppvekstsektoren.   

Tema    

1 a. Etikk   
• Etisk verdigrunnlag 
• Etisk teorier og prinsipp   
• Etisk dilemma   
• Etiske gråsoner 

1b. Kommunikasjon i samhandling   

• Brukerperspektivet 
• Relasjonskompetanse, relasjonsbygging og veiledning   
• Kommunikasjon i samhandling med barn/unge, bruker/pasient, 

pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere 
• Gruppeprosess og konflikthåndtering   

1c. Helhetlig menneskesyn 

• Menneskerettighetene  
• Holdninger til brukere, pårørende og kollegaer innenfor fagfeltet.  

1d. Lover og forskrifter   
• relevante lover, forskrifter og offentlige dokumenter for utdanningens 
studenter og bruker/pasient   
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Spørsmål til emne 1 
Emnet skal være felles for alle helsefag på fagskoler. Vi ønsker tilbakemelding på om 

innholdet er dekkende, relevant og framtidsrettet. 

 

Vi ønsker også tilbakemelding på læringsutbyttebeskrivelser, samt selve temaene. 

 

➢ Er innholdet i emnet dekkende? 

➢ Er innholdet relevant? 

➢ Er innholdet framtidsrettet? 

➢ Kommentar til læringsutbyttebeskrivelsene 

➢ Kommentar til temaene 

➢ Er språket tydelig og forståelig? 

➢ Kommentar til språket 

 

 

Svar på arbeidsgruppens spørsmål og kom med skriftlige innspill i dette skjemaet: 

https://forms.office.com/r/ttYzf34610 

Innspillseminar 1. februar 2022 kl. 09:00- 10:30 

Meld deg på her: Emne 1- helseutdanninger   

 

https://forms.office.com/r/ttYzf34610
https://hkdir-no.zoom.us/meeting/register/u5Eucu6rpz0pGtPG-LJajt10zwWCzwzwK1Lf

